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1. MĒRĶI UN APRAKSTS

Programma “Kultūra 2000” dod ieguldījumu Eiropas tautām
kopējas kultūrvides veicināšanā. Ik gadu Kopiena atbalsta viena
gada un daudzgadu kultūras pasākumus un projektus, kas tiek
īstenoti sadarbībā ar partneriem vai tīklu veidā. Viena gada
projektos jāiesaistās vismaz trīs valstu kultūras institūcijām, bet
attiecīgi daudzgadu projektos – vismaz piecu valstu kultūras
institūcijām, kuras piedalās programmā “Kultūra 2000”.

Saskaņā ar Rīcības programmu Nr. 1 (viena gada projekti)
programma “Kultūra 2000” nodrošina atbalstu mūzikas un
skatuves mākslas, kultūras mantojuma, plastiskās un vizuālās
mākslas, literatūras, grāmatu un tulkošanas jomā.

Saskaņā ar Rīcības programmu Nr. 2 (daudzgadu projekti)
programma “Kultūra 2000” atbalsta mūzikas un skatuves
mākslas, kultūras mantojuma, plastiskās un vizuālās mākslas,
literatūras un grāmatu jomu.

2. KULTŪRAS INISTŪCIJAS, KAS VAR PIETEIKTIES
ATBALSTA SAŅEMŠANAI

Institūcijas, kas var pieteikties atbalsta saņemšanai, ir sabiedri-
skas vai privātas juridiskās organizācijas, kuras galvenokārt
darbojas kultūras jomā.

Minētajām organizācijām jāatrodas kādā no šādām valstīm,
kuras piedalās šajā programmā:

— no 2004. gada 1. maija divdesmit piecas Eiropas Savienības
dalībvalstis,

— trīs EEZ/EBTA valstis (Islande, Lihtenšteina un Norvēģija),

— kandidātvalstis, attiecībā uz kurām ir veikti līdzdalībai
nepieciešamie pasākumi.

3. ATBALSTĀMO PROJEKTU BUDŽETS UN ILGUMS

Kopējais budžets šajā uzaicinājumā paredzētajiem projektiem ir
aptuveni 28 miljoni eiro (Rīcības programma Nr. 1 un Nr. 2).

Finansējumam, kas pieprasīts viena gada projektu atbalstam,
jābūt no 50 000 līdz 150 000 eiro, un tas nedrīkst pārsniegt
50 % no kopējā atļautā projekta budžeta.

Tulkošanas projektos ar Kopienas finansējumu tiks segtas tulko-
tājam (-iem) radušās izmaksas par visām pieteikumā minētajām
grāmatām (vismaz par 4, bet ne vairāk kā par 10 atļautajām
grāmatām) ar noteikumu, ka tās nepārsniedz 50 000 eiro jeb
60 % no kopējām tulkošanas izmaksām.

Finansējumam, kas pieprasīts daudzgadu projektu atbalstam,
jābūt lielākam par 50 000 eiro, bet ne lielākam par
300 000 eiro gadā, un tas nedrīkst pārsniegt 60 % no kopējā
atļautā budžeta.

Projektu īstenošana jāuzsāk līdz 2005. gada 15. novembrim.

Viena gada projekti nevar būt ilgāki par 12 mēnešiem. Daudz-
gadu projektu ilgumam jābūt vismaz 24 mēnešiem, bet ne
garākam par 36 mēnešiem.

Ārkārtas gadījumos, ar noteikumu, ka finansējuma saņēmējs to
attiecīgi pamato, atlasīto projektu ilgumu varēs pagarināt ne
vairāk kā par 6 mēnešiem, izmantojot grozījuma procedūru.

4. PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅI

Termiņi Kopienas finansējuma pieteikumu iesniegšanai:

— 2004. gada 15. oktobris: viena gada un tulkošanas projek-
tiem,

— 2004. gada 29. oktobris: daudzgadu projektiem.

5. PAPILDU INFORMĀCIJA

Projekta specifikācijas un pieteikumu veidlapas ir atrodamas
Komisijas tīmekļa vietnē internetā:

http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html

Aizpildot finansējuma pieteikumus, jāievēro specifikācijās iz-
klāstītie nosacījumi un jāizmanto tām pievienotās veidlapas.
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